Zarządzenie Nr 05/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2016r.
w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej w Instytucie Pedagogiczno - Językowym
PWSZ w Elblągu
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Powołuję się Radę Konsultacyjną w Instytucie Pedagogiczno-Językowym w składzie:
1) przedstawiciele Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu:
a) Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego,
b) dwóch Zastępców Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego,
c) przedstawiciele Instytutowych Komisji ds. Kształcenia na kierunkach „Pedagogika”,
„Pedagogika specjalna”, „Filologia” i „Filologia polska” w składzie: przewodniczący,
dwóch członków (nauczycieli akademickich),
d) przedstawiciele Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia nauczyciele akademiccy firmujący kierunki „Pedagogika”, „Pedagogika specjalna”,
„Filologia” i „Filologia polska”, delegowani przez Przewodniczących Komisji,
2) przedstawiciele firm i instytucji:
a) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UM w Elblągu,
b) Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatura w Elblągu,
c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu,
d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Elblągu,
e) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu,
f) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
g) Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Elblągu,
h) portEl.pl – Elbląska Gazeta Internetowa,
i) Telewizja Elbląska,
j) Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o.,
k) Deutsche Bank Polska S.A.,
l) SECESPOL Sp. z o. o. Nowy Dwór Gdański.
§2
Na spotkania Rady Konsultacyjnej mogą być zapraszane, z głosem doradczym, także inne
osoby.
§3
Obradom Rady Konsultacyjnej przewodniczy Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego.
§4
Ustala się następujący zakres działania Rady Konsultacyjnej:
1) omawianie zagadnień:
a) potrzeby kadrowe firm, instytucji, placówek oświatowych i pomocowych oraz
kompetencje wymagane od kandydatów do pracy,

b) zakładane efekty kształcenia i programy studiów na ww. kierunkach ze wskazaniem
kierunków ich doskonalenia,
c) osiągane efekty kształcenia,
d) propozycje uruchamiania nowych specjalności,
e) praktyki zawodowe,
f) system aplikacyjnych prac dyplomowych,
g) inne, ważne dla rozwoju ww. kierunków studiów,
2) opiniowanie korekt efektów kształcenia,
3) opiniowanie potrzeby uruchamiania nowych specjalności i ich programów kształcenia,
4) opiniowanie zmian programowych istotnie wpływających na proces kształcenia.
§5
1. Posiedzenia Rady Konsultacyjnej odbywają się nie częściej niż raz w semestrze, jednakże
nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
2. W uzasadnionych przypadkach, ze względów organizacyjnych, dopuszcza się wyrażanie
opinii przez członków Rady Konsultacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Przekazane opinie stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Konsultacyjnej,
z którym zapoznawani są wszyscy jej członkowie.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

