
                          

UCHWAŁA NR 56/VII/V/2021 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

 

z dnia 25 maja 2021 r. 

 

w sprawie powołania rad programowych dla kierunków studiów 

 

Na podstawie § 9 ust. 2 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 325/VI/IV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 12 

stycznia 2021 r.)  

 

 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W celu zacieśnienia współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym, powołuje się rady programowe dla kierunków studiów 

prowadzonych w Uczelni zwane dalej „radami programowymi”. 

2. Dziekani wydziałów sporządzą wykaz rad programowych wraz z określeniem ich składu 

osobowego dla poszczególnych kierunków studiów. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 dziekani przedkładają rektorowi do akceptacji 

do 30 września. 

 

§ 2 

Rady programowe pełnią rolę zespołów opiniodawczo-doradczych dziekanów wydziałów. 

W ich skład wchodzą: 

1) kierownik katedry; 

2) menedżer kierunku studiów; 

3) co najmniej jeden przedstawiciel studentów; 

4) co najmniej czterech interesariuszy z otoczenia społeczno-gospodarczego 

reprezentujących obszar działalności tożsamy lub pokrewny z danym kierunkiem 

studiów. 

§ 3 

1. Zasadniczym celem działania rad programowych jest uczestniczenie przedstawicieli 

interesariuszy zewnętrznych w kształtowaniu koncepcji kształcenia na danym kierunku 

studiów, wskazywanie pożądanych zmian w programie studiów oraz określanie oczekiwanych 

umiejętności i kompetencji absolwentów, jak również podejmowanie przedsięwzięć mających 



na celu  dostosowanie efektów uczenia się do wymogów rynku pracy oraz potrzeb 

pracodawców. 

2. Szczegółowe zadania i ramy współpracy ustalają kierownicy katedr wspólnie 

z poszczególnymi radami programowymi. 

 

§ 4 

1. Posiedzenia rad programowych, co najmniej raz w semestrze zwołują kierownicy katedr, 

którzy przewodniczą obradom. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby. 

2. Posiedzenia rad programowych są protokołowane. 

3. Wnioski i opinie rad programowych dziekani przedkładają rektorowi raz w roku, 

do 30 czerwca. 

 

§ 5 

Posiedzenia rad programowych mogą być prowadzone przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (w trybie zdalnym) w ramach funkcjonującego w Uczelni systemu 

informatycznego np. aplikacji MS Teams albo aplikacji ZOOM. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Senatu. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2021 r.

  

 

   Przewodniczący 

       Senatu PWSZ w Koninie 

 

                    /-/ dr hab. Artur Zimny 

        prof. PWSZ w Koninie 

 

 
 


